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การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมการเลนเปนกลุม
ในสถานรับเลี้ยงเด็กไฮเทค
Development Of Preschool Social Skills by Providing Group Play
Activities at Hi-Tech Day Care Center
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใชการจัดกิจกรรมการเลน
เปนกลุมในสถานรับเลี้ยงเด็กไฮเทค และเพื่อศึกษาผลของการใชกิจกรรมการเลนเปนกลุม ที่มีตอพัฒนาการ
ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กไฮเทค กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ เด็กในสถานรับ
เลี้ยงเด็กไฮเทค ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป จํานวน 14 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการ
เลนเปนกลุม จํานวน 16 แผน แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยและแบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคมของ
เด็ ก ปฐมวั ย วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ค า เฉลี่ ย และค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิ เ คราะห เ ชิ ง เนื้ อ หา
ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเปนกลุมมีพัฒนาการดานทักษะทางสังคมดีขึ้นและ
มีคะแนนเฉลี่ยทักษะทางสังคมหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
คําสําคัญ : ทักษะทางสังคม กิจกรรมการเลนเปนกลุม สถานรับเลี้ยงเด็กไฮเทค

Abstract

The purpose of this research was to develop social skills of preschool children by
providing group play activities in Hi-Tech day care center and to study the effect of group
play activities to develop social skills of preschool children in Hi-Tech day care center.
Subjects used in this research were 14 male and female preschool children in Hi-tech day
care center ranging in age between 5-6 years old. The research instruments were 16 plans
of group play activities for preschool children, test of social skills of preschool children, and
social skill observation record. The obtained data were analyzed by mean standard deviation,
and content analysis. The results of this research showed that preschool children who
participated in group play activities developed social skills and had higher posttest scores of
social skills than pretest scores.
Keyword : Social skills, Providing Group Play Activities
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ความสําคัญของปญหา
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นอยางรวดเร็ว และเป นไปตามกาลเวลานั้ น มี สิ่งตางๆเกิดขึ้ นมากมายทั้งสื่ อ
เทคโนโลยี การเปดรับวัฒนธรรมชาติตะวันออก ทําใหเกิดปญหาตางๆตามมา และปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งคือ
ปญหาเรื่องเศรษฐกิจกับการหาเลี้ยงชีพ ซึ่งสงผลใหพอแม ผูปกครองจํานวนมากตองออกทํางานทั้งคู ทําใหไมมีเวลา
อยูกับลูกหรือบุตรหลานของตนเอง จึงตองนําเด็กเหลานี้มาฝากไวที่สถานรับเลี้ยงเด็กภายในโรงงานของตนเอง ซึ่งมี
ปจจั ยมาจากหลายสาเหตุ เชน รายไดไมพอกับรายจาย ค าครองชีพที่ สูงขึ้ น การตั้ งครรภ โดยไมมีการวางแผน
ครอบครัว เนื่องดวยความหลากหลายจากที่มา ทําใหเด็กๆเหลานี้ประสบปญหาในเรื่องการปรับตัวใหเขากับสังคม
เริ่มจากสังคมในสถานรับเลี้ยงเด็กเอง ที่มีเด็กคละอายุกันจํานวนมาก และจากการลงไปสํารวจและเก็บขอมูลทําให
ทราบขอเท็จจริงเพิ่มขึ้นอีกวา ในละแวกที่ตั้งของโรงงานนั้นมีผูคนอาศัยอยูเปนจํานวนมากสวนใหญจะเปนชาวไทย
และชาวอิสลาม ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันหลายๆอยางไมวาจะเปนดานการใชชีวิตอาหารการกิน ซึ่งในเรื่องของการ
พัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อใหเด็กสามารถอยูรวมกันไดจึงถือวาเปนเรื่องที่ตองสงเสริมดังที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2545) ไดกลาววาการพัฒนาการศึกษาในอนาคตจึงจําเปนตองปรับแนวคิดและกระบวนการการ
เรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีความรูสึกสนุก มีความสุขกับการเรียนเปนคนเกง ฉลาด รูจักคิดวิเคราะหและใฝรูตลอดเวลา
การอยูรวมกันในสังคมตางๆ ไมวาจะเปนบาน โรงเรียน โรงงาน ชุมชน ตองอาศัยปจจัยหลายๆ ดาน
เชน การรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง การเคารพสิทธิของผูอื่น การชวยเหลือและแบงเบาภาระภายในครอบครัว
และสังคม เปนตน เพื่อใหทุกคนสามารถใชชีวิตรวมกันไดอยางมีความสุข ในสถานรับเลี้ยงเด็กก็เชนเดียวกัน
โดยเฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็กไฮเทค เด็กมาจากหลากหลายครอบครัว หลากหลายการเลี้ยงดู ซึ่งผูวิจัยได
ศึกษาถึงองคประกอบของทักษะทางสังคมและเลือกเอากิจกรรมการเลนเปนกลุมมาสงเสริม 2 องคประกอบ
ตอไปนี้คือ การชวยเหลือผูอื่น และการทํางานรวมกัน เนื่องจากภายในบริษัทแหงนี้ประกอบไปดวย พอแม
ผูปกครองที่มาจากหลากหลายภูมิลําเนา จึงควรสงเสริมใหเด็กเหลานี้อยูรวมกันไดอยางมีความสุข
กิจกรรมการเลนของเด็กปฐมวัย ถือวาเปนกิจกรรมที่เปนธรรมชาติของเด็กทุกคน เพราะการเลน
เปนกิจกรรมที่ทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิด เพลิน เกิดการผ อนคลาย เกิดการใชอวัย วะสวนต างๆ ของ
รางกายไดอยางอิสระ ที่ไมไดมุงเนนการแขงขันเพียงอยางเดียว แตควรคํานึงถึงวาเมื่อเด็กเลนแลวไดประโยชน
รูจักคิดรูจักแกปญหา ใหอภัย และเสียสละ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ ไดทํางานรวมกันเพื่อการพัฒนาดานรางกาย
อารมณ สังคม และสติปญญา (Piaget, 1945) เด็กในวัยนี้ถือวามีพัฒนาการดานรางกายที่สามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถทํากิจวัตรหรือกิจกรรมตางๆไดอยางคลองแคลวไดดวยตนเอง และกิจกรรม
การเลนเปนกลุมก็สําคัญกับเด็กปฐมวัย เพราะเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะทางสังคม ทําใหเด็กมีปฏิสัมพันธ
กับคนรอบขาง เชน การพูดคุย การชวยเหลือเกื้อกูลกัน
จากการที่ผูวิจัยลงไปสังเกตและสํารวจพบวา เด็กปฐมวัยที่อยูในสถานรับเลี้ยงเด็กมีความแตกตางใน
เรื่องของระยะหางของอายุคอนขางมากคือ 2-8 ขวบ มีทั้งเด็กพมา เด็กไทย เด็กอิสลาม ซึ่งถือวามีความหลากหลาย
ในดานการดําเนินชีวิต การสื่อสาร และเด็กยังขาดทักษะทางสังคม ในการอยูรวมกันกับผูอื่น ขาดการมีปฏิสัมพันธ
กันและโดยพื้นฐานแลวเด็กที่จะสามารถอยูรวมกันในสังคมไดจะตองรูจักบทบาทหนาที่ของตนเองและเรียนรู ที่
จะอยูรวมกันกับผูอื่นได ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมการของเด็กปฐมวัย โดยใช
กิจกรรมการเลนเปนกลุมสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย เพราะถือวากิจกรรมการเลนเปนกิจกรรมที่
เด็กจะไดรับความสนุกสนาน และเหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยการสงเสริมทักษะทางสังคม 2 ดานดวยกันคือ
ดานการชวยเหลือผูอื่น และดานการทํางานรวมกัน เพราะทั้งสองดานนี้เมื่อเด็กไดรับการพัฒนาแลวก็จะเปน
ประสบการณหรือทักษะที่ติดตัวเด็กไปตลอดจนถึงอนาคต เพื่อเด็กจะไดมีทักษะในการสรางปฏิสัมพันธอันดี
กับบุคคล ชุมชน และสังคมที่ตนอาศัยอยูได ตลอดจนเติบโตเปนสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพสืบไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใชการจัดกิจกรรมการเลนเปนกลุมในสถานรับ
เลี้ยงเด็กไฮเทค
2. เพื่ อศึ กษาผลของการใช กิจ กรรมการเล น เป น กลุ มที่ มีต อพั ฒ นาการทั กษะทางสั งคมของเด็ ก
ปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กไฮเทค
วิธีการวิจัย
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กไฮเทคที่มีอายุ 5-6 ป จํานวนทั้งสิ้น
14 คน เปนชาย 10 คน หญิง 4 คน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรตน คือ กิจกรรมการเลนเปนกลุม
ตัวแปรตามคือ ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเลนเปนกลุมของเด็กปฐมวัยจํานวน 16 แผน จัด 8 สัปดาห จัดกิจกรรม
สัปดาหละ 2 แผน คือวันอังคารและวันพฤหัสบดี (หากเปนวันหยุดสามารถเลื่อนเปนวันถัดไปได)
2. แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยจํานวน 10 ขอ จํานวน 2 ดาน ดานละ 5 ขอ รวม 10 ขอ
ไดแก ดานการชวยเหลือผูอื่นและดานการทํางานรวมกัน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนแบบวัดที่เปนรูปภาพใหเด็กเลือกตอบ โดยแตละขอมี 3 ตัวเลือก
3. แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล มีหลักการดําเนินการดังนี้
1. เก็บขอมูลดานทักษะทางสังคมจากกลุมเปาหมาย จํานวน 14 คน โดยใชแบบประเมินทักษะ
ทางสังคม กอนเริ่มการทดลอง (Pretest) โดยผูวิจัยดําเนินการประเมินดวยตนเอง โดยการทดสอบเด็กทีละคน
คนละ 20 นาที
2. ในการบันทึกพฤติกรรมเด็กที่ปรากฏในขณะทํากิจกรรม โดยผูวิจัย ประเมินเด็กเปนรายบุคคล
พรอมกันในชวงเวลาเดียวกัน
3. เมื่อสิ้นสุดในแตละกิจกรรมนําขอมูลมาวิเคราะหและเพิ่มขอเสนอแนะเปนรายบุคคล เพื่อ
ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทั ก ษะทางสั ง คมของเด็ ก ปฐมวั ย หลั ง การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ประสบการณ เ ป น ช ว ง
ระยะเวลา 8 สัปดาห
4. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเลนเปนกลุมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมแลว ผูวิจัยไดนําแบบ
ประเมินทักษะทางสังคม (Posttest) ดวยแบบประเมินชุดเดิมตามวิธีการที่ใชประเมินในครั้งแรก
5. การบันทึกคะแนนการใหคะแนนแบบประเมินโดยใสเครื่องหมาย / ในขอที่เด็กทําไดถูกตอง
และทําเครื่องหมาย X ในขอที่เด็กเลือกไมถูกตอง โดยขอที่ถูกตองได 1 คะแนน
6. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ กรณีผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนเฉลี่ยคิดเปนคา
รอยละ
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ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมการเลนเปนกลุมในสถานรับ
เลี้ยงเด็กกอนและหลังทดลอง พบวา ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมการเลนเปนกลุมใน
สถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาขึ้น จากการเปรียบเทียบคะแนนกอนการทดลองและหลังการทดลองพบวา มีความ
แตกตางกัน โดยมีคะแนนทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเลนเปนกลุม หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง
ผลการวิจัยพบวา คะแนนทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยรวมกอนไดรับการจัดกิจกรรมการ
เลนเปนกลุม มีคาเฉลี่ยเทากับ 5 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.60 สวนคะแนนทักษะทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยโดยรวมหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเปนกลุม มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.07 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.07 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยในภาพรวมมาวิเคราะหทางสถิติพบวา เด็ก
ปฐมวัยมีผลคะแนนเฉลี่ยหลังการทํากิจกรรมสูงกวากอนการทํากิจกรรม
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมการเลนเปนกลุม
ในสถานรับเลี้ยงเด็กกอนและหลังทดลอง
N = 14
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

คะแนนกอนการ
ทดลอง
7
7
1
8
3
4
3
8
7
5
1
7
2
7

คะแนนหลังการ
ทดลอง
10
10
7
10
9
10
9
10
9
10
7
8
9
9

ผลตางของคะแนน ผลการเปรียบเทียบ
3
3
6
2
6
6
6
2
2
5
6
1
7
2

เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเลนเปนกลุม
(N = 14)
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
กอนการจัดกิจกรรม

10

5.00

2.60

หลังการจัดกิจกรรม

10

9.07

1.07

2. ผลการสังเกตพฤติกรรมทางดานทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยระหวางการจัดกิจกรรม
ผลการสังเกตพฤติกรรมทางดานทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยระหวางการจัดกิจกรรมการเลน
เปนกลุม ผูวิจัยไดดําเนินตามแผนการจัดประสบการณสงเสริมทางดานทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยระหวาง
การจัดกิจกรรมการเลนเปนกลุม จํานวน 16 แผน เปนเวลา 8 สัปดาห ตั้งแตเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งในแตละครั้งที่จัดกิจกรรม ผูวิจัยไดสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการทํา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใชการจัดกิจกรรมการเลนเปนกลุม จัดการแบงการ
สังเกตพฤติกรรมออกเปน 2 ดาน
ผูวิจัยขอนําเสนอผลการสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัด
ประสบการณสงเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยในสถานเลี้ยงเด็ก ดังนี้
ดานการชวยเหลือผูอื่น
สัปดาหที่ 1 - 2 เด็กในหองนี้ ยังแยกเพศกันเลนอยู เด็ก ๆ ในหองยังไมสนิทกันทั้งหมด
เด็กจะมีกลุมเพื่อนของตนเอง และไมคอยพูดคุยกับเพื่อนในกลุมอื่น เวลาเรียนก็พูดคุยกับเพื่อนในกลุมตนเองที่
สนิท ไมพูดคุยกับเพื่อนคนอื่น ในหอง ซึ่งกลุมของเด็ก ๆ จะเปนเด็กเพศเดียวกัน มีลูกบอลในหอง 3 ใบเด็ก ๆ
ยังไมเลนดวยกัน ยังตางคนตางเลน ไมแบงกัน ในเวลาทํากิจกรรมเด็ก ๆ เด็กคนไหนที่มีฐานะดีก็นําของเลนมา
เลนที่โรงเรียนโดยที่ไมรูจักการแบงบันใหกับเพื่อนที่ไมมีเลน และในขณะทํากิจกรรมสังเกตไดวา ถาคนไหน
เสร็จกอนเพื่อน จะไมสนใจที่จะถามหรือคอยชวยเหลือ ในกิจกรรมที่ตองทําเปนกลุมใหญ ครูตองคอยกระตุน
เรื่อยๆ โดยการพูด เชน นองหมีคะ ชวยนองกระตายเก็บอุปกรณดวยคะ หรือ นองสิงโตครับ ขยับเขามาใกลๆ
เพื่อนอีกครับ
สัปดาหที่ 3 - 4 เด็ก ๆ ในหองเริ่มมีความสนิทสนมกันมากขึ้นแลว เริ่มแยกตัวออกจาก
กลุมเพื่อนเดิม ไปพูดคุยกับเพื่อนกลุมอื่น และเริ่มคุนเคยกับเพื่อนในกลุมใหม มีการชวยเหลือกันกับเพื่อน ๆ
เชน นองฉลามบอกวา...ใครทําอะไรไมไดบอกเขานะ เขาจะชวยเอง มีการยอมรับและอยูรวมกัน ในความ
แตกตางในเรื่อง เพศ ฐานะ ดีขึ้นบางเล็กนอย แตยังมีเด็ก ๆ ที่ขี้อายและขี้เกียจจะชวยเหลือเพื่อนอยู เชน นอง
ปลาวาฬบอกวา...ไมอยากเก็บของชวยใคร เพราะขี้เกียจ นองเสือบอกวา...ครูครับ ใครทําคนนั้นตองเก็บเอง
หามใหคนอื่นชวย
สัปดาหที่ 5 - 6 เด็กคุนเลยและซึมซับกับเพื่อน ๆ ที่มีความหลากหลายตางกัน โดยเมื่อครู
เริ่มกิจกรรมการเลน เด็ก ๆ จะรูดวยตนเองวา ตองปฏิบัติตอเพื่อนอยางไร เด็กเริ่มแยกแยะและรูไดวาพฤติกรรม
ใดคือพฤติกรรมที่สมควรปฏิบัติกับเพื่อน เชน นองไกมักจะเสียสละเปนคนออกมานําเสทํากิจกรรมก็สงผลตอ
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การใชชีวิตปกติ นั่นคือการแบงปนขนมใหเพื่อนกินดวย จากที่แตกอนจะกินไมสนใจกัน และเด็กรูวาเมื่อปฏิบัติ
แลวจะสงผลดีตอตนเอง ครูก็ชม และผูอื่นควรเอาเปนแบบอยางได
สัปดาหที่ 7-8 เมื่อถึงเวลาทํากิจกรรมเด็ก ๆ เขากลุมกันโดยที่ไมมีทาทีของความแตกแยก
จากการทํากิจกรรมครูสังเกตเห็นวาเด็กมีการควบคุมพฤติกรรมตนเองไดดี ครูสามารถสังเกตไดจากวาระหวาง
การทํากิจกรรมเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในกลุมและเพื่อนในหองมากขึ้น ชวยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น แบง
อุปกรณการเรียนใหเพื่อนๆ ยืม และแบงบันของเลนในชวงเวลาพัก ในชวงสัปดาหนี้ เด็กจะมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีโดยมีความเปนสามารถแยกแยะสิ่งที่ควรทําและไมควรทําไดดวยตนเอง เชน จากที่ไม
พูดคุยกับเพื่อนในการทํากิจกรรม พฤติกรรมของเด็กจะเปลี่ยนเปนจากตางตนตางทํากิจกรรมมาเปนชวยกันคิด
ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนในกลุม การจัดกิจกรรมในชวงนี้ เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดดีมาก การปฏิบัติ
กิจกรรมเปนไปอยางราบรื่น เด็กสามารถเลือกปฏิบัติสิ่งที่ถูกตองไดดวยตนเองโดยที่ครูไมตองคอยสั่งหรือบอก
ชวยเหลือเพื่อนโดยที่ไมตองใหใครบอก และรวมไปถึงการชวยเหลือเด็กเล็กๆในสถานรับเลี้ยงเด็กดวย เชน
การชวยพานองเล็กไปเขาหองน้ํา การชวยครูเปลี่ยนผาออมสําเร็จรูปใหนองเล็ก การชวยเพื่อนยกหรือเก็บ
กระเปา
ดานการทํางานรวมกัน
ในสัปดาหที่ 1-2 เวลาทํากิจกรรมครูจัดกลุมใหเด็กๆ ตามความเหมาะสม เด็กยังไมคุยเคย
กับกลุมที่จัดให เด็กๆ ไมพูดคุยกับเพื่อนในกลุมที่จัดไวให เด็กๆ ไมคุนเคยกับเพื่อนในหองไมมีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรม ครูอธิบายกิจกรรมใหเด็ก ๆ ฟง และอธิบายเกี่ยวกับกติกาในการอยูรวมกันหลายครั้ง เด็กก็ยังไม
ปฏิ บั ติ ต าม ซึ่ งกติ ก าในการอยู ร ว มกั น ในห องคื อ ทุ กๆ คนต องแสดงความคิ ด เห็ น ที่ เ ป น ประโยชน ต อกลุ ม
วางแผนรวมกัน รวมตัดสินใจในแนวทางที่เปนประโยชนตอกลุม และการตั้งใจรวมกันทํางานในกลุม
สัปดาหที่ 3-4 เด็ก ๆ ในหองยังพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไมมาก แตจะมีเด็ก ๆ ใน
หองบางคนเริ่มปรับตัวกับการจัดกิจกรรมไดบางแลว แสดงความคิดเห็น ตอบคําถามในขณะที่ครูถาม และกลา
แสดงออกมากขึ้น แตเด็ก ๆ ยังไมรวมมือกันมากนัก แสดงความคิดบางอยาง ยังไมตรงกับกิจกรรมที่ทํากัน
เด็กบางคนมีความคิดหรือวิธีการที่ดี แตไมกลาเสนอกับเพื่อน ในขณะที่บางคนจะไมยอมฟงความคิดเห็นของ
ใครเลย
สัปดาหที่ 5-6 เด็กเริ่มคุนกับกิจกรรมมากขึ้น โดยเมื่อครูเริ่มกิจกรรมการสอนเด็กจะเริ่มรู
ดวยตนเองวา จะตองปฏิบัติกับเพื่อน ๆ ในกลุม และเพื่อน ๆ ในหองอยางไร มีสวนรวมตัดสินใจในงานตาง ๆ
เด็กจะเริ่มแยกแยะและรูไดวาพฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวม และเมื่อปฏิบัติแลวจะสงผลดี
ต อตนเองและผู อื่น อย า งได เด็ กสามารถจํ า และปฏิ บั ติ ต ามข อตกลงในเรื่ อง การแสดงความคิ ดเห็ น ที่ เป น
ประโยชนตอกลุม การวางแผนรว มกัน การรว มตัดสิ นใจในแนวทางที่เป นประโยชนตอกลุม และการตั้งใจ
รวมกันทํางานในกลุมไดดี
สัปดาหที่ 7–8 ในการทํากิจกรรม ครูสังเกตเห็นวาเด็กมีการควบคุมพฤติกรรมตนเองใน
กลุมไมทะเลาะกับเพื่อน มีความสามัคคีกัน ครูสามารถสังเกตไดจากระหวางการทํากิจกรรมเด็กมีความตั้งใจ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอกลุม ปรึกษากันในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมที่ทํามากขึ้นทําใหเด็กทํากิจกรรมและงานไดเร็ว และถูกตอง ขณะครูกําลังเขาสูขั้นตอนของกิจกรรม
เด็ก ๆ ใหความรวมมือและสนุกกับการทํากิจกรรม สงผลใหเด็กทํางานไดอยางถูกตองและเสร็จตรงเวลา เด็ก
สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดดวยตนเอง โดยที่ครูไมตองคอยสั่งหรือบอกใหทํา ทั้งในเรื่องการแสดงความคิดเห็นที่
เปนประโยชนตอกลุม การวางแผนรวมกัน การรวมตัดสินใจในแนวทางที่เปนประโยชนตอกลุม และการตั้งใจ
รวมกันทํางานในกลุม ดีข้ึนกวาสัปดาหแรกๆมากๆ โดยเด็ก ๆ อยูรวมกับเพื่อนๆ เด็กไดผานการเรียนรูจาก
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สัปดาหที่ผาน ๆ มาแลววาหากอยูรวมกับเพื่อนได จะสงผลใหทํางานเสร็จและทํางานไมผิดพลาด ผลงาน
ออกมาดี
ดังนั้น การพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใชการจัดกิจกรรมการเลนเปนกลุมจึงถือวาตอบสนองตอตัวเด็ก
ไดเปนอยางดี
การอภิปรายผล
การสอน ในแตละแผน เด็กจะไดรับการสงเสริมทักษะทางสังคม 2 ดานคือ 1. การชวยเหลือผูอื่น 2.
การทํางานรวมกัน มาเปนกิจกรรมในการจัดประสบการณ เปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 แผน สงผล
ใหคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมการเลนเปนกลุม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 9.07 ซึ่งจะเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ย
หลังจัดกิจกรรมการเลนเปนกลุม สูงขึ้นกวากอนจัดกิจกรรมการเลนเปนกลุม
กิจกรรมการเลนที่เด็กชอบมากที่สุดคือ เกมปนดินใหเปนดาว เปนเกมที่ใหเด็กๆจับคูกันแลวครูมีผา
ปดตาให จากนั้นครูแจกดินน้ํามันใหเด็กๆชวยกันปนเปนรูปอะไรก็ได 1 อยาง เหตุผลที่เด็กๆชอบเพราะ
เด็กๆบอกวาเปนกิจกรรมที่ตื่นเตน ไมเคยทํามากอน เพราะพอปดตาแลวจะมืดแลวยังตองพยายามปนดินน้ํามัน
อีก และเด็กๆก็ชอบการปนมากๆดวย อาจเปนเพราะเด็กในวัยนี้เรียนรูดวยประสาทสัมผัส และในโรงเรียน
อนุบาลสวนใหญในปจจุบันเนนที่การอาน เขียน ทําใหเด็กไมคอยมีกิจกรรมศิลปะหรือประดิษฐใหทํามากนัก
กิจกรรมการเลนเปนกลุมที่เด็กๆไมคอยสนใจคือ เกมครอบครัวหรรษา ในเกมนี้จะใหเด็กแตละกลุม
แบงบทบาทหนาที่กันตามจํานวนในกลุมวาสมาชิกในครอบครัวมีใครบาง เชน พอ แม พี่ชาย นองสาว แลวให
แตละกลุมออกมานําเสนอครอบครัวตนเองพรอมกับพาครอบครัวอื่นเตนตามครอบครัวตนเอง แลวก็ผลัดกัน
ออกมาทีละกลุม เกมนี้เปนเกมที่ตองวางแผนและมีการออกความคิดเห็น มีการซอมทาเตน เด็กบางคนจะ
แสดงออกมาบางเชน ไมอยากเปนพอ ไมอยากมีนอง ไมอยากมีแม อาจเปนเพราะภูมิหลังในเรื่องครอบครัว
ของเด็กเอง ทําใหผูวิจัยทราบวาเกมควรเปนเกมที่สนุกสนานไมเนนเรื่องครอบครัว
และจากตารางคะแนนขางตน ผูวิจัยจะขออภิปรายผลในเด็กคนที่ 3, 11, 13 ซึ่งถือวามีคะแนนกอน
และหลังจากทดลองที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมมากถึง 6-7 คะแนน ผูวิจัยขอนําทฤษฎีของ Vygotsky มาอางอิง
ดังตอไปนี้คือ Vygotsky เชื่อวาทารกเกิดมาพรอมกับพื้นฐานทางความคิดความเขาใจกับสิ่งตางๆ ในระดับต่ํา
(Lower Mental Functions) คือ มีความใสใจ การรูสึก การรับรู ความจํา ที่ไมซับซอน เนื่องจากขีดจํากัดทาง
ชีวภาพ การมีจินตนาการหรือจารึกประสบการณบางสิ่งบางอยางใหอยูภายในความทรงจําอาจยากเกินกวา
ความสามารถของเด็กที่จะสามารถทําได แตการที่เด็กมีปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) กับพอแม
ครู และคนอื่นๆ ที่ใหความเอาใจใส ดูแล ชวยเหลือแกเด็ก จะชวยทําใหเด็กไดสรางและเด็กสามารถเรียนรูได
อยางไมมีขีดจํากัดขึ้นอยูกับบริบททางสังคมที่จะเอื้อใหเด็กเกิดปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขางที่ใหความชวยเหลือ
สนับสนุน ความชวยเหลือในพื้นที่รอยตอพัฒนาการนอกจากจะเปนปฏิสัมพันธระหวางผูวิจัยและกิจกรรมการ
เลนเปนกลุมกับผูเริ่มฝกหัด เมื่อผูวิจัยที่มีความสามารถมากกวาไดชวยเหลือผูเริ่มฝกหัด การชวยเหลือในพื้นที่
รอยตอพัฒนาการที่ Vygotsky ไดอธิบายไวนั้น ไดขยายความรวมไปถึงการรวมมือทางสังคมในการทํากิจกรรม
ดวย ซึ่งไมใชเพียงเด็กตองการผูใหญที่คอยใหความชวยเหลือเทานั้น Vygotsky เชื่อวาเด็กสามารถเริ่มกิจกรรม
ในพื้นที่รอยตอพัฒนาการระดับที่สูงขึ้นไดจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับเพื่อนๆ หรืออาจจะกับเด็กๆ ที่อยู
ในระดับพัฒนาการที่ตางกัน หรือแมกระทั่งกับเพื่อนในจินตนาการ สําหรับการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูวิจัย
กับเด็กนั้น ผูวิจัยทําไดหลายอยาง เชน ผูวิจัยอาจแสดงการพูดเปนนัยหรือเพียงแคบอกใบ สรางเงื่อนไขในการ
เรียนรูบางอยางขึ้นมา การถามคําถามนํา การบอกใหเด็กทบทวนสิ่งที่ไดพูดอธิบายไปแลว การถามเด็กวาเขาใจ
อะไรบางจากการเรียนรูเปนระยะๆ การสาธิตประกอบการอธิบายซึ่งบางงานอาจจะสาธิตบางสวนหรือบางงาน
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ก็อาจะสาธิตใหเห็นทั้งหมด การจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู การฝกหัดทักษะเฉพาะอยางที่จําเปน
สําหรับเด็กในการเรียนรู เปนตน นอกจากนี้ พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธทางสังคมยังรวมไปถึงการโตตอบพูดคุย
กับเพื่อนซึ่งไดนําเสนอผลงาน หรือแมกระทั่งขณะที่เด็กกําลังจินตนาการ แลวกําลังพยายามถายทอดความคิด
ออกมาเปนคําพูดเพื่ออธิบายบางสิ่งบางอยางใหแกเพื่อนๆ ไดรับรู
รูปแบบการเรียนการสอนนี้สงเสริมใหเด็กเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบ แยกแยะขอดี ขอเสียซึ่งตอง
ใชกระบวนการคิดเชื่อมโยงความสัมพันธกับตนเองถึงผลกระทบของการกระทําของตนเองที่มีตอผูอื่นและ
สวนรวม Vygotsky (1978) กลาววาการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู พัฒนาการทางสติปญญาและ
ทัศนคติวาเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับคนอื่น ๆ เชน ผูใหญ ครู เพื่อน บุคคลเหลํานี้จะให
ขอมูลสนับสนุนใหเด็กเกิดขึ้นใน Zone of Proximal Development หมายถึง สภาวะที่เด็กเผชิญปญหาที่ทา
ทายแตไมสามารถคิดไดโดยลําพัง เมื่อไดรับการชวยเหลือ แนะนําจากผูใหญหรือเกิดจากการทํางานรวมกับ
เพื่อนที่มีประสบการณมากกวาเด็กจะสามารถ แกปญหานั้นไดและเกิดการเรียนรู ใหการชวยเหลือและแนะนํา
การแกปญหาและการเรียนรูของเด็ก (Assisted Learning) สอดคลองกับปรัชญาของ Dewey (1964) ที่วา
เด็กปฐมวัยเรียนรูไดดี จากการกระทํา (Learning by Doing) และเรียนรูไดดีจากประสบการณตรง จะเห็นได
วาการที่เด็กไดเขารวมทํากิจกรรมกลุมนั้น ทําใหเด็กไดรูจักโลก รูจักสังคม และชีวิตดีขึ้น พอ แมและผูปกครอง
ควรมีสวนสนับสนุนและใหโอกาสเด็ก คอยใหคําแนะนําและชวยเหลือเด็กก็จะทําใหเด็กเจริญเติบโตขึ้นมีทักษะ
ทางสังคมดีขึ้น
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากการศึกษาผลของการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใชกิจกรรมการเลนเปนกลุม ทําใหทราบวา
ควรมีการบันทึกการจัดกิจกรรมดวยกลองวีดีโอหรือการบันทึกวีดีทัศน เพื่อจะไดนํามาสรุปผลอยางละเอียดอีก
ครั้งไดอยางชัดเจน และยังสามารถหาจุดบกพรองในการจัดครั้งตอๆไปไดอีกดวย
2. จากผลการศึกษาพบวา การจัดกิจกรรม ไมควรปฏิบัติกิจกรรมที่ใชเวลามาก และมีความยาวนาน
เกินไป เพราะเด็กจะเกิดความเบื่อหนาย ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไมควรเกิน 40 นาที และไมจัดกิจกรรมที่
มีความยาก และละเอียดเกินไป ควรจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก
3. ควรมีการทําความเขาใจหรือสรางขอตกลงกับผูดูแลเด็กในการจัดกิจกรรม เนื่องจากเด็กในสถาน
รับเลี้ยงเด็กมีความแตกตางดานอายุและพัฒนาการ เมื่อผูวิจัยทําการวิจัยกับอีกลุมอายุหนึ่ง ผูดูแลเด็กชวยดูแล
เด็กกลุมอายุอื่น
4. ควรมีการสังเกตและศึกษาขอมูลในเกมการเลนเปนกลุมที่เด็กในชวงวัยนี้ชอบเปนพิเศษ
5. ในการวิจัยควรมีผูชวยวิจัยอยางนอย 1-2 คน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใชการจัดกิจกรรม
การเลนเปนกลุม ในครั้งตอไปควรจะมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการลดพฤติกรรมกาวราวหรือแสดงออกทาง
อารมณอยางรุน โดยการแกปญหาแบบสันติวิธี
2. ควรมีการศึกษาเปนรายกรณี สําหรับเด็กที่มีปญหาหรือตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
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